
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
  
Gisteren kwam de regering met nieuwe maatregelen; al onze lessen, toetsen, stages en overige 
activiteiten zijn tot en met 6 april van de baan. We blijven de ontwikkelingen goed volgen en zullen u 
voortdurend informeren via de mail en via onze website.  
  
De belangrijkste maatregel van gisteren: leerlingen komen niet naar school voor hun lessen. Welkom 
zijn kinderen van ouders in vitale sectoren (zie voor een overzicht de website van de Rijksoverheid). 
Vandaag ontvingen een gering aantal leerlingen. Mogelijk verandert dit; voor hen onze deuren 
blijven open. Wilt u vooraf kenbaar maakt dat uw zoon/dochter naar school komt? Bel 0492-792000 
of stuur een e-mail naar info@carolus.nl. Gelieve hierbij ook de beroepen van ouders/verzorgers te 
vermelden. 
  
Leerlingen: lees je e-mail 
Beste leerlingen, blijf je mail van Magister goed lezen. Alle opdrachten om thuis aan school te blijven 
werken, worden via Magistermail, ELO of de agenda in Magister gecommuniceerd door docenten. 
Houd dit dus goed in de gaten. Inmiddels hebben al veel vakken hierover gecommuniceerd. 
Controleer je schoolmail dus elke dag een aantal keer. De komende dagen ontvang je aanvullende 
handleidingen, bijvoorbeeld voor het werken met Teams in Office365. 
  
Onderwijs op afstand 
Met man en macht zijn we bezig om het onderwijs op afstand goed vorm te geven. Om die reden 
hebben de leerlingen vandaag slechts mondjesmaat informatie ontvangen. Vandaag en morgen krijgt 
dit onderwijs vorm. Het is de bedoeling dat leerlingen vanaf aanstaande woensdag zoveel als 
mogelijk thuis voor school aan de slag kunnen. We gaan er dus vanuit dat leerlingen thuis voor school 
werken. We benadrukken dat het geen vakantie is. Docenten zijn voor onze leerlingen bereikbaar via 
mail. We vragen u als ouders/verzorgers om erop toe te zien dat uw zoon/dochter regelmatig voor 
school aan het werk is. Dit zal variëren van het werken in (werk)boeken aan de 
studiewijzers/planners, het volgen van lesmodules, lezen van boeken, het bekijken van filmpjes en 
werken aan opdrachten uit de ELO. Om maar een aantal voorbeelden te geven. 
  
In de eerste bijlage is een instructie voor het werken met Office 365 toegevoegd. Daarmee kunnen 
leerlingen thuis bij hun schoolmail. Later in de week wordt nog een instructie gegeven voor het 
werken in Teams. Daar kunnen leerlingen via deze weg op inloggen. 
  
Kluisjes, digitale bestanden en boeken lenen 
We bieden onze leerlingen de mogelijkheid om belangrijke spullen die zij nodig hebben om thuis te 
kunnen werken uit hun kluisje te komen halen. Examenleerlingen (4M, 5H, 6V) kunnen digitale 
bestanden van het netwerk op een USB-stick plaatsen. Leerlingen kunnen een leesboek uit de 
mediatheek lenen. Om te voorkomen dat er teveel leerlingen tegelijk in ons schoolgebouw aanwezig 
zijn, is een schema opgesteld (zie bijlage 2) waarmee klassen verspreid over dinsdag/woensdag nog 
in de gelegenheid gesteld worden om naar school te komen. Leerlingen die niet meer naar school 
hoeven te komen, verzoeken we thuis te blijven. We houden ons heel strak aan dit schema. 
  
Geplande oudergesprekken met personeelsleden van de school worden voor de komende tijd 
uiteraard geannuleerd. Indien mogelijk kunnen zaken per mail worden afgewerkt.    
 
Voor alles wat te maken heeft met schoolexamens en centraal schriftelijke examens, wachten wij op 
nadere berichtgeving van de overheid. We zullen na deze periode alles in het werk stellen om 
inhaalwerken van de toetsweek alsmede de herkansingen en profielwerkstukken goed en tijdig te 
laten verlopen. Meer informatie volgt hierover later. 
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Vragen? 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft. U kunt ons bereiken via de normale 
contactgegevens; ze staan op onze website, op de pagina Contact. Op onze pagina over het Corona-
virus publiceren we voortdurend ontwikkelingen. 
  
Het zijn ongebruikelijke, vreemde tijden. We hopen op begrip voor deze situatie. We hopen dat we 
er samen voor kunnen zorgen dat het onderwijs, gezien deze omstandigheden, zo goed mogelijk 
doorgang kan vinden. Bij voorbaat dank voor jullie/uw inzet in deze tijden! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ruud van de Westerlo 
Directeur 
  
r.vandewesterlo@omosghelmond.nl 
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